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Seção 1. Identificação da substância ou preparado e da sociedade ou empresa 

 

Nome comercial:  VEGEPRON SUN 

 

 UFI: 9220-10UM-5009-QJAJ 

 

Uso: Barreira solar  

 

Identificação da sociedade ou empresa: 

UPL Iberia, S.A. 

C/ Josep Pla, 2. Edificio B-2, Planta 12 

08019 Barcelona - ESPAÑA 

Tel. +34 93 240 50 00 - Fax +34 93 200 56 48 

IBERIA@upl-ltd.com (consultas clientes, localmente) 
sds.info@upl-ltd.com (consultas em ingles) 
 

Telefone de emergência: CIAV 800 250 250 

             

 

Seção 2. Identificação de perigos 

 

2.1. Classificação da substância ou da mistura de acordo com o Regulamento 1272/2008:  

Não requer classificação 

 

Indicações adicionais sobre perigos para pessoas e meio ambiente de acordo com o 

Regulamento 1272/2008: 

------ 

 

2.2. Elementos do rótulo de acordo com o Regulamento 1272/2008: 

 

P102: Manter fora do alcance das crianças 

P270: Não comer, beber nem fumar durante sua utilização 

P280: Usar luvas/prendas/óculos/máscara de proteção 

P261: Evitar respirar os vapores 

P302+P352: EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lavar com abundante água e sabão. 

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Transportar a vítima ao exterior e mantê-la em   

repouso em uma posição confortável para respirar 

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com 

água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue 

a enxaguar. 

 P273: Evitar sua liberação ao meio ambiente 

 P391: Recolher o produto derramado 

 

2.3. Outros perigos: 

 

Segundo nossos conhecimentos atuais e partindo de uma manipulação adequada, o 

produto não apresenta perigos nem para as pessoas nem para o meio ambiente. 

             

 

Seção 3. Composição / Informação sobre os componentes 

 

Nenhum ingrediente perigoso de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006. 
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Seção 4. Primeiros auxílios 

 

Em caso de inalação Transladar a pessoa ao ar livre 

Em caso de contato com a 

pele 

Lavar com água e sabão.  

Em caso de contato com os 

olhos 

Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. 

Tirar as lentes de contato se as usa e resulta fácil. Seguir 

enxaguando. Se a irritação persistir, consultar um médico. 

              

 

Seção 5. Medidas de luta contra incêndios 

 

O produto não é inflamável.  

 

 Meios de extinção Água, espuma, CO2, produtos químicos secos. 

Equipo especial para a 

extinção de incêndios 

Luvas, equipamento de respiração autônoma, roupa de 

proteção. 

             

 

Seção 6. Medidas em caso de derramamento acidental 

 

Precauções pessoais, 

equipamentos de proteção e 

procedimentos de emergência 

Ver seção 8 

 

Precauções relativas ao meio 

ambiente 

 

Não deixar que os resíduos e águas de limpeza entrem em 

contato com outras fontes de água. Deter qualquer eventual 

escape.  

 

Métodos e material de 

contenção e de limpeza 

 

Absorver o líquido derramado com areia e colocá-lo dentro de 

um contêiner etiquetado e bem fechado. Para a eliminação 

ver seção 13. 

 

             

 

Seção 7. Manipulação e armazenagem 

 

Manipulação Manipular as embalagens bem fechadas. Não comer, beber ou fumar 

durante sua utilização. Manter o produto longe dos alimentos, comida 

para animais e fora do alcance das crianças. Certifique-se de ter uma 

ventilação adequada. 

Armazenamento Conservar o produto no recipiente de origem, bem fechado em um 

lugar bem ventilado e a temperatura ambiente. 

             

 

Seção 8. Controlos de exposição / proteção individual 

 

Proteção respiratória Não procede 

Proteção das mãos Usar luvas apropriadas 

Proteção dos olhos Usar óculos de proteção apropriados 

Proteção cutânea  Usar roupa adequada de proteção 
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Seção 9. Propriedades físicas e químicas 

 
Aspecto Líquido branco 

pH  7-9 

Densidade 1550 - 1650  (Kg/m3, 20ºC) 

Inflamabilidade Não inflamável 

Corrosividade Não corrosivo 

Explosividade Não explosivo 

             

 

Seção10. Estabilidade e reactividade 

 

O produto é estável nas condições normais de uso.  Evitar materiais ácidos. 

             

 

Seção 11. Informações toxicológicas 

 

Em condições normais de uso, este material não oferece riscos à saúde. 

            

    

Seção12. Informações ecológicas 

 

Em condições normais de uso, este material não representa nenhum risco ao meio ambiente. 

             

 

Seção 13. Considerações relativas à eliminação 

 

Métodos para tratamento 

de resíduos (formulado) 

Eliminar de maneira segura de acordo com os regulamentos 

locais. Não deitar o produto em desaguadouros, rios, etc. 

 

Métodos para tratamento 

de resíduos (embalagens) 

 

 

As embalagens vazias devem ser retiradas por uma empresa 

autorizada. Não abandone esta embalagem, uma vez vazia 

depois de utilizar seu conteúdo, é um resíduo perigoso. Administre-

o de acordo com os regulamentos locais. 

             

 

Seção 14. Informação relativa ao transporte 

 

RID / ADR: 

IATA: 

IMDG: 

Isento 

Isento 

Isento 

             

 

Seção 15. Informação regulamentar 

 

Produto utilizado na Agricultura Ecológica conforme o Regulamento (CE) Nº 834/2007 do 

Conselho, de 28 de junho de 2007, sobre produção e etiquetagem dos produtos ecológicos, 

posteriores modificações e ampliações. 

Este produto não requer Registo Oficial de Fertilizantes e Afins da D.G.P.A., por que a 

composição e riqueza do mesmo é garantida pelo próprio fabricante. 
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Seção 16. Outra informação. 
 

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  

RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 

IATA: International Air Transport Association 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

EINECS: European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances   

 

O usuário deve estar ciente da informação contida nesta Folha de Segurança. 

Esta informação baseia-se no estado atual de nossos conhecimentos. Seu objetivo é descrever 

nossos produtos desde o ponto de vista de segurança e não representa nenhuma garantia de 

suas propriedades, estando cada manipulador obrigado a observar todas as disposições legais 

pertinentes. 

 

Fim do documento 

 

 


